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Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena (výstavba a prevádzka verejného 
vodovodu) zo dňa 06.05.2022 

 
uzatvorenej v súlade s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Ing. Ján Beták, rod. Beták 
Trvale bytom:   Zemianske Podhradie 311, 913 07 Zemianske Podhradie 
Narodený:  17.6.1980 v Trenčíne 
Rodné číslo:  800617/7223 
Štátna príslušnosť: Slovenská republika 
Číslo obč. preukazu: JE277533 
Kontakt:  e-mail: janbetak@gmail.com, tel.: 0907 647 733 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN:   SK56 0200 0000 0027 4289 6554  
 
(ďalej len „Povinný z vecného bremena“) 
 
a 
 
Obec Zemianske Podhradie 
Sídlo:                           Zemianske Podhradie 138, 913 07 Zemianske Podhradie 
Štatutárny orgán: Miroslav Zámečník, starosta 
IČO:                      00699098 
DIČ:   202106010 
Kontakt:  e-mail: starosta@zemianske-podhradie.sk, tel.: 032/6401031  
Bankové spojenie: Prima banka 
IBAN:   SK84 5600 0000 0006 0202 5002 
 
(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“) 
 
(Povinný z vecného bremena a Oprávnený z vecného bremena spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“). 

  
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena (výstavba a prevádzka 
verejného vodovodu) zo dňa 06.05.2022 (ďalej len „Zmluva“) : 
 
 

Čl. I 
 
 1) Tento dodatok sa uzatvára na základe rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad 
Váhom, katastrálneho odboru č. k. V-1945/2022 zo dňa 29.06.2022 o prerušení konania o návrhu na 
vklad č. V-1945/2022. 
 2) Účelom tohto dodatku je odstrániť nedostatky zmluvy, vytknuté Okresným úradom Nové 
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom rozhodnutím špecifikovaným v ods. 1.  
 
 

Čl. II 
 
 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa táto zmluva mení nasledovne: 
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 Čl. I ods. 1 zmluvy sa nahrádza znením: 
 
 „1) Povinný z vecného bremena je fyzickou osobou, ktorá je výlučným vlastníkom pozemku 
registra „C“ parc. č. 2524/25 v obci Zemianske Podhradie, kat. úz. Zemianske Podhradie (list 
vlastníctva č. 1048, výmera pozemku: 798 m2), druh pozemku: ostatná plocha. Pozemok je využívaný 
ako súkromná prístupová cesta.“ 
  
 
   

Čl. III 
 
 1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. 
 2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Tento dodatok 
podlieha povinnosti zverejnenia a podmienkou nadobudnutia jeho účinnosti je jeho zverejnenie 
v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch paré, z ktorých dve paré budú tvoriť prílohu 
dodatku č. 1 návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, 1 paré je určené pre Povinného z vecného 
bremena a 1 paré je určené pre Oprávneného z vecného bremena. 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak 
svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom dodatku ho podpísali. 
 
 
 
V Zemianskom Podhradí, dňa       
 
 
 
 
 
 

Povinný z vecného bremena    Oprávnený z vecného bremena 
 
        Ing. Ján Beták                                                              Obec Zemianske Podhradie 
 
          Miroslav Zámečník, starosta 

 


